PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Prezados Senhores, Com fulcro na Lei de Acesso à Informação e no fato que todas
as vacâncias provenientes de nomeações de candidatos aprovados no Concurso de
2012 para o cargo de Analista Legislativo, Especialidade Administração, foram alvo
de atos de nomeação repositória, gostaria de saber:
As nomeações para repor as vacâncias do cargo de Analista Legislativo, Especialidade
Administração, provenientes de nomeações ocorridas no Concurso de 2012, que
respeitaram o determinado pelo RASF e pelo Ato 196/2011 do Presidente do SF,
foram praticadas de acordo com o poder discricionário da Administração e
consideradas necessárias?
RASF - “Art. 13. Homologados os resultados do concurso público, serão nomeados os
candidatos habilitados, conforme as vagas existentes e a conveniência da
administração, observados o prazo de validade do concurso fixado no respectivo
edital e a ordem de classificação.”
Ato do presidente nº 196, de 2011
Autoriza a realização de Concurso Público para preenchimento de cargos do Quadro
de Pessoal do Senado Federal e constitui comissão de servidores para organização do
certame.
O presidente do Senado Federal, no uso de suas competências regimentais e
regulamentares, resolve:
(...)
Art. 2º Na hipótese de surgimento de vaga no Quadro de Pessoal do Senado Federal,
fica autorizada a convocação de candidatos aprovados no Concurso Público (...),
atendendo rigorosamente à:
I - ordem de classificação no concurso;
II - existência de dotação orçamentária;
III - conveniência administrativa.
Peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a resposta,
para que a resposta possa fazer algum sentido.
Muito obrigado pela atenção.” (sic)
“Prezado (a) Senhor (a), Boa noite! Solicito enviar provas referentes ao concurso do
Senado Federal, Edital 2/2011 para o cargo de Analista Legislativo, Área Tecnologia
da Informação, Especialidade Informática Legislativa, Subáreas Análise de Sistemas,
Análise de Suporte de Sistemas.” (sic)
"Olá, Gostaria de uma lista de Tratados e Convenções assinadas pelo Brasil desde
1945, ainda que não aprovadas pelo Congresso Nacional." (sic)
“Solicito informações sobre o concurso do Senado Federal, como a data de abertura
edital e a quantidade de vagas para o cargo de Polícia Legislativa.”
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, e consultando o sítio de
internet do SF, no qual consta que houve vacância do cargo de Analista Legislativo do
SF, Especialidade Administração, ocupado por XXXX (em virtude do disposto no
inciso VIII do art. 33 da Lei nº 8.112/90 - posse em outro cargo inacumulável,
ocorrida em 09/05/2014), gostaria de saber:
Houve nomeação para repor a vacância deste cargo ocupado por XXXX, já que tanto
o Ato 196/2011 do Presidente do SF quanto o RASF vinculam que candidatos
habilitados sejam nomeados no caso de surgimento de vaga e conveniência
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administrativa?
RASF, ‘Art. 13. Homologados os resultados do concurso público, serão nomeados os
candidatos habilitados, conforme as vagas existentes e a conveniência da
administração, observados o prazo de validade do concurso fixado no respectivo
edital e a ordem de classificação.’
ATO DO PRESIDENTE Nº 196, de 2011
.Autoriza a realização de Concurso Público para preenchimento de cargos do Quadro
de Pessoal do Senado Federal e constitui comissão de servidores para organização do
certame.
O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso de suas competências regimentais e
regulamentares, RESOLVE:
(...)
Art. 2º Na hipótese de surgimento de vaga no Quadro de Pessoal do Senado Federal,
fica autorizada a convocação de candidatos aprovados no Concurso Público (...),
atendendo rigorosamente à:
I - ordem de classificação no concurso;
II - existência de dotação orçamentária;
III - conveniência administrativa.
Peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a resposta,
para que a resposta possa fazer algum sentido. Muito obrigado pela atenção.” (sic)
"Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, e consultando o sítio de
internet do SF, percebe-se que houve a nomeação de XXXX para o cargo de Analista
Legislativo do SF, Especialidade Administração, em 21/07/2019, e consta ainda que
esta nomeação foi tornada sem efeito. Como é uma situação atípica, gostaria de
saber:
1- qual é a motivação para esta nomeação,
2- qual é a motivação para esta nomeação ter sido tornada sem efeito
3- havia algum problema com a nomeação em si, que justificasse o cancelamento
desta nomeação?
(A motivação de um ato discricionário não é tida como obrigatória por parte da
corrente doutrinária mas, fornecendo sua motivação, se prestigiam sobremaneira os
princípios constitucionais da transparência, legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade, estabelecidos na Constituição do País e defendidos por esta renomada
Casa, justificando, assim, o pedido de motivação).
Peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a resposta,
para que a resposta possa fazer algum sentido. Muito obrigado pela atenção." (sic)
“Quais as emendas constitucionais promulgadas do ano de 2016 até a presente
data?” (sic)
"Gostaria de saber quando será e como se realizará a inscrição para o próximo
concurso para a Polícia Legislativa do Senado."
“Em relação à resposta ao meu pedido LAI, Conecte XXXX, as informações do e-mail
do SIC/Senado de 4/11/2019 não corresponde aos fatos. É errada a afirmação:
‘Em atenção ao pedido Conecte nº XXXX, informamos que o pedido de informação
em referência (nº XXXX, cujo protocolo gerado foi XXXX e pedido Conecte nº XXXX
protocolo XXXX) foram recebidos em 10/10/2019 e hoje’.
Disponho das imagens de tela, que não sei como anexar, mas posso enviar para
comprovar se necessário, provando que as duas solicitações foram feitas em
10/10/2019. Logo, o pedido Conecte XXXX não foi feito em 04/11/2019, mas em
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10/10/2019, e o prazo de resposta já expirou. De fato, seria estranho que o
protocolo de número menor (XXXX, Conecte XXXX) fosse posterior ao de número
maior (XXXX, Conecte XXXX), não entendo como o SIC/Senado pode pretender que o
pedido XXXX tenha sido feito posteriormente ao XXXX.
No e-mail do SIC de 30/10/2019, informa-se:
‘Em atenção ao pedido de informação nº XXXX, informamos que foi necessária a
dilação do prazo de resposta, nos termos do § 2º do art. 11 da Lei de Acesso à
Informação, para que a unidade técnica do Senado Federal responsável pelo
atendimento posa concluir a resposta.’
Mas o e-mail nada diz sobre o pedido XXXX (Protocolo XXXX), nem eu recebi outra
mensagem do SIC/Senado sobre o tema. Como não houve notificação justificada de
adiamento dentro do prazo, essa solicitação encontra-se em descumprimento da LAI,
e deve ser respondida imediatamente.” (sic)
"Olá, boa tarde. Solicito acesso a todos os documentos preparatórios, com
respectivos anexos, utilizados para a elaboração das Propostas de Emenda à
Constituição 186, 187 e 188, todas de 2019."
“Gostaria de saber se as medidas adotas pelo Governo Federal sobre
contenção/suspensão de concursos públicos pode afetar o concurso do Senado já
autorizado.” (sic)
“Bom dia, estava acompanhando o PL 1292/95 (que modifica a Lei de Licitações) na
Câmara dos Deputados, entretanto não encontro o número do PL no Senado. Como
teve origem no Senado, quando busco pelo PLS 163/95 já aparece tramitação
encerrada. Dessa maneira, teria o número que o PL recebeu no Senado ou mesmo um
link para acompanhar a tramitação? Obrigada, XXXX.” (sic)
"Boa tarde, Solicito cadernos de questões, tanto objetivas quanto discursivas, bem
como os respectivos gabaritos oficiais e padrões de resposta de discursivas, do
concurso regido pelo edital nº 2 de 22/12/2011, para o cargo de Analista Legislativo,
área de apoio técnico-administrativo, especialidade arquivologia. Apesar do formato
do arquivo solicitado ser CSV (por limitação do campo específico desta solicitação),
preferencialmente peço que seja disponibilizado em PDF." (sic)
“Solicito dessa conceituada Casa Legislativa cópia do estudo sobre liberdade de
imprensa.”(sic)
"Olá, como conseguir um relatório de atividades do Congresso em 2019? O que foi
feito nesses 12 meses. Também um relatório detalhado de gastos da Casa. De todos
gastos detalhados." (sic)
“Prezados, Necessito da composição da Comissão Permanente de Relações Exteriores
e Defesa Nacional do Senado, entre os anos 2011 e 2018. Estou tentando acessar pelo
portal de Dados Abertos, porém as bases estão continuamente apresentando erros,
inviabilizando a pesquisa. Se possível gostaria que me retornassem com as
informações solicitadas. Desde já agradeço a atenção.” (sic)
“Prezados, Por gentileza, solicito o histórico de líderes dos Governos Bolsonaro,
Temer, Dilma, Lula e Fernando Henrique Cardoso no Senado Federal, bem como no
Congresso Nacional, contendo o período de liderança, se possível. Desde já agradeço,
Att., XXXX.” (sic)
“Boa tarde, meu nome é XXX e gostaria de uma informação: eu sou aposentado no
Ministério da Justiça. Eu fui aposentado por invalidez permanente por doença não
especificada em lei, com proventos proporcionais. Foram problemas que tive lá no
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órgão, no qual me deixaram bastante chateado, ..., e por isso, fui aposentado pela
junta médica. No momento, já melhorei a minha situação. A minha dúvida é a
seguinte: se eu for aprovado no concurso do Senado, eu posso, antes de tomar posse,
pedir para ser avaliado pela junta médica do Senado Federal? Se a junta médica
considerar que estou apto a voltar a trabalhar, aí nesse caso, eu levo o relatório da
junta médica para o Ministério da Justiça e peço a reversão e a vacância? Eu poderia
tomar posse no Senado Federal antes da avaliação da junta médica? Obrigado!” (sic)
“Olá. Estou lendo o Regimento Interno e me deparei com alguns artigos/incisos
revogados onde não fazem menção a referida resolução que o alterou/revogou o
Art. 132 §8, por exemplo. Como faço para ter acesso a todas as resoluções que
alteraram o Regimento Interno desde 2011? Obrigado!” (sic)
“Solicito que informem o quantitativo de servidores efetivos e comissionados em
exercício na SGM nas seguintes datas: 01/02/2007; 14/03/2007; 01/02/2009;
01/02/2011; 01/02/2013; 07/04/2014; 01/02/2015; 01/02/2017; 01/02/2019;
05/11/2019. Quanto aos efetivos, solicito que informem o quantitativo de analistas processo legislativo. Envio das informações por e-mail podem se dar em arquivo
próprio ou no corpo do próprio e-mail.”(sic)
“Bom Tarde Tendo como base a Lei de Acesso à Informação como foco, pergunto:
1- Quando XXXX foi nomeada para o cargo de Analista Legislativo, Especialidade
Administração?
2- Houve vacância do cargo ocupado por XXXX?
2.1 - Se sim, em qual data ocorreu esta vacância?
3- Em caso de vacância do cargo de Analista Legislativo, Especialidade Administração,
ocupado por XXXX, houve a percepção por parte do SF da necessidade de repor este
cargo ainda dentro da validade do concurso de 2012?
3.1- Em caso positivo, houve alguma medida concreta para a eventual reposição da
vacância do cargo ocupado por XXXX?
3.1.1 - Se sim, qual foi esta medida concreta e em que data ocorreu?
Por favor, gostaria que o texto com as perguntas acompanhasse as respostas.
Muito obrigada!”(sic)
"Solicito o envio dos relatórios (em PDF) gerados a partir do sistema de gestão de
cargos comissionados (GCC) de todos os órgãos do Senado que realizam a gestão de
tais cargos (sejam esses órgãos parte do organograma ou não). Ou seja, além das
unidades administrativas, como o ILB, por exemplo, o pedido também inclui os
conselhos e os órgãos que não fazem parte do organograma."(sic)
Saudações, Solicito ajuda quanto ao acesso das notas taquigráficas referentes à PEC
65/2019, que versa sobre a tramitação Fundeb permanente por gentileza.
Respeitosamente, XXXX " (sic)
“Meu nome é XXXX. Sou advogado, Analista Judiciário e Assessor Técnico Jurídico do
Tribunal de Justiça de XXXX. Atualmente, mestrando em Direito Econômico pela
Universidade de XXXX em convênio com a Escola da Magistratura de XXXX e,
atualmente, estou pesquisando sobre ‘wearables e medicina, em especial, plano de
saúde’. Sirvo-me do presente para solicitar algumas informações necessárias ao
desenvolvimento do programa de mestrado. Rogo pela obtenção de algum
direcionamento sobre a existência de eventual regulamentação legal em vigência a
respeito do uso de ‘wearable’ (dispositivos vestíveis, tecnologia acoplável) na
medicina. Rogo, ainda, por um direcionamento acerca da existência de algum projeto
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de lei que envolva o referido tema. A fim de auxiliar na pesquisa informou que os
‘wearables’ possuem vários sinônimos e são comumente conhecidos como:
dispositivos vestíveis, tecnologia acoplável, computação vestível, tecnologia usável,
tecido tecnológico vestível, dentre outros. Na certeza de contar com vossos préstimos,
aguardo informações.” (sic)
“Olá, Gostaria de algumas informações.
1) Quantos senadores ingressaram no Plano de Seguridade Social dos Congressistas
(PSSC) em 2019?
2) Quais senadores ingressaram no PSSC em 2019? Favor informar a data em que
cada um fez a adesão.
3) Quantas pessoas se aposentaram pelo PSSC em 2019?
4) Qual o nome das pessoas que conseguiram a aposentadoria pelo PSSC em 2019?
Favor informar a data em que cada um conseguiu a aposentadoria.
5) Quantas pessoas fizeram pedido de concessão de aposentadoria pelo PSSC de 23
de outubro a 13 de novembro? Quantas já tiveram o pedido deferido?
6) Qual o nome das pessoas que entraram com pedido de aposentadoria pelo PSSC
de 23 de outubro a 13 de novembro? Favor informar a data do pedido de
aposentadoria.” (sic)
"Boa noite. Solicito o caderno de provas e gabarito do concurso de 2012 do Senado
Federal em formato PDF, cargo Analista Legislativo Especialidade Administração. Tais
documentos não constam do site da Fundação Getúlio Vargas, organizadora do
certame." (sic)
“Venho por meio desta, solicitar acesso ao inteiro teor dos processos (Sigad):
Número do Processo:00200.XXXX/2019-39
Número do Processo: 00200.XXXX/2018-57
Bem como a resposta dada pela administração e o atual estado administrativo dos
mesmos.
A resposta a essa solicitação deve ser encaminhada, preferencialmente, em meio
eletrônico ou, na impossibilidade, que o Senado informe, por escrito, o lugar e a
forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação.” (sic)
“Solicito o APS 10/2019, referente ao ponto facultativo dos dias 13 e 14 no Senado
Federal.”
“Solicito a lista com os nomes de todos os senadores que votaram o PL 1615/2019,
aprovado no dia 05/11.”
"Bom dia, gostaria de solicitar a relação dos cargos em comissão com os respectivos
salários, ao qual senador esse servidor está vinculado e qual o valor da folha mensal,
em reais, esses servidores representam ao cofre público. grato."
“Olá, me chamo XXXX, sou discente no curso de História na Universidade de XXXX,
atualmente para a formulação de um trabalho para a matéria de Teoria da História ll,
ministrada pelo Prof. Dr. XXXX, estou à procura de uma imagem referente ao Senado
em especifico, no caso a imagem que procuro é a última pintura de presidente da Casa,
a pintura do excelentíssimo XXXX. Infelizmente uma digitalização de tal pintura (no
caso uma foto) não parece constar nos arquivos públicos online do Senado Federal. Eu
agradeceria muitíssimo caso se possível este arquivo me fosse enviado.
Ps: Para efeitos de curiosidade o trabalho que pretendo redigir será uma análise da
imagem sobre a perspectiva de imortalização sobre a ótica de Hannah Arendt da visão
de história pelos antigos.” (sic)
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"Prezados senhores, Nos termos da Lei de Acesso à Informação - LAI, este proponente
requer acesso à listagem contendo todas as propostas legislativas relacionadas às
mudanças no FUNDEB 2020 protocoladas no Senado Federal até a presente data. O
referido levantamento será utilizado em pesquisas acadêmicas no âmbito da
Universidade de XXXX. São Paulo, 11 de novembro de 2019. Atenciosamente, XXXX."
(sic)
“Esta solicitação serve como recurso à resposta ao pedido Conecte n° XXXX. Recorro
sobre dois aspectos:
1 - Do modo que me foi enviada, a resposta não pode ser usada legalmente, pois não
integra todos os elementos do pedido LAI. Particularmente, não tenho como
demonstrar legalmente quais foram as questões que estão sendo respondidas.
Solicito um relatório final, ou mensagem oficial do SIC/Senado, onde constem
simultaneamente todas minhas questões e as respectivas respostas. Peço que seja
feito assim também no pedido Conecte XXXX, quando este for respondido.
2 – A resposta está incompleta, pois o SIC não me enviou a memória de cálculo que
permitiu ao autor do Boletim 60 afirmar: ‘Para homens que se aposentam aos 55
anos, após 35 anos de contribuição, o salário neutro situa-se em torno de R$ 4 mil, se
a taxa de juros for de 3% ao ano, e cai para cerca de R$ 3 mil, para taxa de juros de
4% ao ano”. Essa condição de aposentadoria exige, por lei, a aplicação do Fator
Previdenciário (FP). Como na resposta à minha questão 3 se informa que o FP não foi
aplicado, então restam três possibilidades: ou a memória de cálculo correta não me
foi enviada, ou houve erro grave nos cálculos ou houve intenção de enganar os
senadores e a opinião pública. Não podendo acreditar nas duas últimas, solicito a
memória de cálculo correta.” (sic)
Prezados, boa noite. Estou desenvolvendo uma pesquisa acadêmica com o objetivo
de analisar a composição dos subsídios e benefícios dos Senadores no ano de 2019.
Venho, munido pela Lei 12.527/2011 regulamentada pelo ato ATC-9- 2012, solicitar
dados de transparência. Solicito, a seguir:
I) Devido a listagem disponibilizada via arquivo no dia 23 de abril de 2019 estar com,
supostamente, um erro de digitação, venho por intermédio deste e-mail pedir a
informação livre de erro: O senador XXXX, utilizou o Auxílio Moradia no ano de 2017
ou 2018? Em qual ano foi utilizado o valor R$49.500,00?
II). Solicito o valor do Subsídio anual (subsídio + gratificação natal + ajuda custo inicial
e fim de mandato) dos referente ao ano (2019) .
III). Solicito, agora, uma lista com os nomes dos senadores que estão vigentes no ano
de 2019, como também solicito uma lista daqueles que ocuparam o lugar dos que
entraram em licença saúde etc.
IV). Solicito, também, o valor do Subsídio anual (subsídio + gratificação natal + ajuda
custo inicial e fim de mandato) de cada senador no ano de 2019. O valor de cada
item precisa estar exposto separadamente para fins de coleta de dados. Exemplo:
Subsídios senadores 2017 I Gratificação natalina I Ajuda de custo início do mandato I
Ajuda de custo final de mandato jan-fev-mar-abr- {...} dez I
Subsídios senadores 2018 I Gratificação natalina I Ajuda de custo início do mandato I
Ajuda de custo final de mandato jan-fev-mar-abr- {...} dez I
V). Ao desenvolver esta pesquisa acadêmica por intermédio do portal da
transparência, alguns dados não estão expostos de forma clara e, desse modo, peço
respostas às seguintes questões: V.III) Conforme tabela de 2016, o Senador XXXX
havia utilizado R$66.000,00 como Auxílio Moradia, entretanto, no exercício de 2016
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conforme o Portal da Transparência, não consta este valor. Pedimos elucidação
quanto a isso
"Prezado(a), Gostaria de saber se há servidores no Senado Federal em regime de
teletrabalho. Se sim, gostaria de saber qual o ato legislativo/administrativo que trata
RESPONDIDO
da matéria e também gostaria de saber se há advogados do Senado Federal em tal
regime de teletrabalho.
NEGATIVA
“Solicita-se todas as entradas registradas de XXXX, em dias úteis e horário comercial
INTEGRAL DE
em 2019.” (sic)
ACESSO*
“Em 30 de outubro de 2019, o SIC/Senado enviou-me a mensagem seguinte: "Em
atenção ao pedido de informação nº XXXX, informamos que foi necessária a dilação
do prazo de resposta, nos termos do § 2º do art. 11 da Lei de Acesso à Informação,
para que a unidade técnica do Senado Federal responsável pelo atendimento possa
concluir a resposta". Apesar da simplicidade das questões, surpreendentemente o RESPONDIDO
Senado fez uso deste argumento protelatório. Mas o referido § 2º do art. 11 permite
prorrogação por no máximo dez dias, que já se esgotaram. A LAI é clara, são dez dias,
e não dez dias úteis. O Senado está descumprindo a LAI, e recusando-se a responder
às questões, requeiro portanto o cumprimento da Lei e resposta imediata.” (sic)
“Olá. Gostaria de saber se existe uma lei que já entrou em vigor para procedimentos
de descarte de óleo no Brasil, ou se só existem projetos que ainda estão no papel. RESPONDIDO
Eu preciso colocar esse dado no meu TCC. Obrigada.” (sic)
“Olá, gostaria da cópia íntegra, digitalizada em PDF ou outro formato, enviada para
meu e-mail XXXX@gmail ou pelo serviço wetransfer.com de quaisquer contratos,
procedimentos, pareceres, documentos ou relatórios que envolvam a editora XXXX e
RESPONDIDO
o Senado, notadamente eventuais documentos que envolvem compras de bens ou
serviços feitos pelo Senado ou pela gráfica do Senado, da citada editora XXXX, entre
os anos de 2007 e novembro de 2019” (sic)
"Boa tarde, gostaria de saber quando foi o último concurso para técnico legislativo /
RESPONDIDO
enfermagem. E se há previsão para outro. Desde já agradeço!" (sic)
“Olá, bom dia! Tem previsão de quando sairá o concurso para policial legislativo?” (sic) RESPONDIDO
“Boa tarde, quando será liberado a inscrição para o concurso de Polícia Legislativa e
onde será o canal para ser feito a inscrição? Obrigado, aguardo retorno. Att, XXX.”
(sic)
“Prezados (as), por gentileza, solicito a planilha detalhada da remuneração (subsídio)
de todos os senadores da república ativos dos últimos 12 meses, na qual deve constar:
subsídio base, auxílios (de todas as naturezas), e verbas indenizatórias (de todas as
naturezas).” (sic)
"Boa tarde, sou consultora de orçamento da Câmara dos Deputados e gostaria de
solicitar uma pesquisa informando todas as proposições legislativas que buscaram
alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), bem como o histórico de
tramitação delas.
“Prezado senhor (a). Desejo informações sobre o local para inscrever-me ao concurso
de policial legislativo, concurso este, aprovado e em trâmite.”
“Prezado (a), Bom dia, recentemente saiu um edital da Portaria do Presidente nº 20,
de 2019 (Senado) do concurso, gostaria de saber como realizar a inscrição no site.”
(sic)
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“Colegas, Estamos preparando o registro histórico das primeiras bibliotecas de Brasília
tanto no nível federal quanto distrital. E também identificando os bibliotecários
brasilienses que assumiram a direção dessas bibliotecas. Com relação à vinda da
Biblioteca do Senado Federal, já pesquisei no site e encontrei as informações que
precisamos. Agora queremos saber o nome dos Diretores da Biblioteca. Como
podemos
obter
essa
informação?
Vocês
nos
forneceriam?
Abraços. Muito obrigada. XXXX” (sic)
"Na página https://www12.senado.leg.br/transparencia/rh/concursos/concursos do
Senado Federal, existe a informação de um concurso denominado Portaria do
Presidente Nº 20, de 2019, no qual não obtive a informação de quando poderei realizar
as inscrições. Diante disso, gostaria de saber qual a data das inscrições e possível data
para prova?"
"Na página https://www12.senado.leg.br/transparencia/rh/concursos/concursos do
Senado Federal, existe a informação de um concurso denominado Portaria do
Presidente Nº 20, de 2019, no qual não obtive a informação de quando poderei realizar
as inscrições. Diante disso, gostaria de saber qual a data das inscrições e possível data
para prova?"
“Bom dia. Venho por meio desta solicitar a ata e as notas taquigráficas que resultou
na Lei 12.408/2011, que descriminaliza o grafite em contexto urbano.” (sic)
"RECURSO AO PEDIDO XXXX Solicitei a lista de visitantes que declaram ir ao gabinete
do Senador XXXX com data e hora. Recebi como resposta que:
Em atenção ao pedido Conecte n° XXXX, informamos que, em que pese a louvável
regra da publicidade geral das informações de interesse público prevista na Lei nº
12.527/11, conhecida como Lei de Acesso à Informação, a referida norma cuidou de
fazer ressalvas que deverão ser observadas pelos órgãos do poder público no sentido
de proteger e restringir as informações pessoais (art. 6º., inc. III), sob pena de o
agente público incorrer em conduta ilícita e improbidade administrativa (Aplicação
analógica do Decreto nº 7.724, Art. 65, inc. IV e § 2°) ou mesmo infração penal
tipificada no art. 325 do Código Penal brasileiro (Violação de Sigilo funcional).
Portanto, entendemos que são de caráter pessoal, haja vista que se referem a
pessoa natural identificada e, portanto, se submetem aos regramentos dos artigos
55 e seguintes do Decreto nº 7.724 de 2012, sobretudo da apresentação do termo de
responsabilidade. Posto isso, sendo as informações de caráter pessoal, estas só
podem ser reveladas ao Requerente após este cumprir em seu Requerimento de
Acesso todas as exigências prescritas nos artigos 60, 61 e 62 do Decreto nº 7.724 de
2012, sobretudo da apresentação de termo de responsabilidade. Nesse contexto,
s.m.j., entendemos prejudicado o pleito formulado, o qual não satisfez os requisitos
necessários para o atendimento de sua solicitação de acesso à informação pessoal.
Venho por meio desta recorrer da resposta porque a lista das pessoas que visitaram
não é informação pessoal a menos que possua o CPF e o RG que destacam a pessoa
de modo único. Tanto não é que a Câmara dos Deputados já cedeu informações
nesse sentido como envio em anexo, destacando que eles forneceram as
informações apenas com nome dos visitantes sem CPF ou RG. Por isso, reitero meu
pedido nos termos originais."
“Prezados Sres., Com base na Lei de Acesso à Informação, refaço o questionamento
recebido no atendimento Conecte XXXX, já que a resposta recebida não atende ao
que foi questionado:
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1. Em referência aos cargos de servidores nomeados no concurso de 2012 do cargo
Analista Legislativo - Especialidade Administração, quais foram as vacâncias ocorridas
ao longo da validade do concurso de 2012 que tiveram ato administrativo de
nomeações repositória?
2. E, no sentido oposto, em referência aos cargos de servidores nomeados no
concurso de 2012 do cargo Analista Legislativo - Especialidade Administração, quais
foram as vacâncias ocorridas ao longo da validade do concurso de 2012 que não
tiveram ato administrativo de nomeações repositória?
Esclareço que esta informação não está disponível no sítio de interne do SF,
respaldando o pedido por LAI.
Peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a resposta,
para que a resposta possa fazer algum sentido. Muito obrigado pela atenção.” (sic)
“Prezados Senhores, Com base na Lei de Acesso à Informação, nas respostas obtidas
nos Atendimentos Conecte XXXX e XXXX e em consulta ao Diário Oficial, percebe-se
que:
1. A vacância do cargo de Analista Legislativo – Especialidade Administração,
ocupado por XXXX, ocorreu em 20/05/2014.
2. A Portaria 2.090 de nomeação de XXXX para repor o cargo de XXXX só foi
publicada em 31/07/2104 que era o último de validade do Concurso.
3. A Portaria 2.090 é datada de 22/07/2014, mas só foi publicada em 31/07/2014.
4. A Portaria 2.090 resultou em uma nomeação tornada sem efeito, já que o
candidato XXXX não veio a tomar posse.
5. O cargo ocupado por XXXX permanece vago até hoje.
Entretanto, pelo Atendimento Conecte nº XXXX, percebe-se que houve a nomeação
de 106 servidores comissionados neste mesmo período da vacância do cargo de
XXXX até a nomeação de XXXX (período de 20/05/2019 a 31/7/2104).
Desse modo, com base na Lei de Acesso à Informação, e tendo em mente que a
nomeação de XXXX ocorreu apenas no ÚLTIMO dia de validade do Concurso e veio a
tornar-se SEM EFEITO, questiona-se:
1. - qual foi o motivo da demora de mais de dois meses para nomear XXXX para repor
o cargo de Analista Legislativo – Especialidade Administração, ocupado por XXXX,
sendo que neste MESMO período de 20/05/2014 a 31/07/2014 houve a nomeação
de 106 servidores comissionados?
2. - qual foi o motivo da demora de mais de uma semana para publicar a Portaria
2.090 que nomeou XXXX, sendo que neste MESMO período de 22/07/2014 a
31/07/2014 houve a nomeação de 23 servidores comissionados?
Peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a resposta,
para que a resposta possa fazer algum sentido. Muito obrigado pela atenção.” (sic)
"Por favor, sou professor universitário, poderia me encaminhar, por e-mail, o texto
definitivo que foi aprovado em dois turnos pelo Senado Federal em 19/11/2019, da
PEC 133/2019 (PEC "Paralela" da Previdência)?
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138555." (sic)
“Gostaria de obter a redação final da PEC nº 133 (PEC Paralela) que foi aprovada ontem
e será enviada à Câmara dos Deputados.” (sic)
“Tenho interesse de fazer o próximo concurso para o cargo de Polícia Legislativa do
Senado Federal. Possuo a CNH, categoria ‘B, porém ela é provisória. Dessa forma, caso
eu seja aprovado na prova do concurso, eu poderia tomar posse do cargo devido à
condição da minha CNH?”
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“Olá, venho por meio desse solicitar esclarecimentos sobre a estrutura organizacional
da Consultoria Legislativa do Senado Federal, suas formas de atuação, divisão interna,
RESPONDIDO
núcleos de competência e relatório mais atualizado sobre a produção e respectivo
impacto na atividade legislativa. Agradeço pela atenção.”
"Gostaria de ter acesso ao texto final da PEC 133/2019, aprovada no segundo turno
do Senado. No acompanhamento de proposições somente existe disponível o texto RESPONDIDO
inicial." (sic)
NEGATIVA
“Solicito uma lista com os dados da renda e posse de todos os senadores que atuam
INTEGRAL DE
no ano de 2019.” (sic)
ACESSO*
"Esta solicitação tem a função de recurso em primeira instância em relação ao
pedido Conecte n° XXXX.
Além da recusa formal de resposta, em descumprimento da LAI, o respondente usou
de falsa alegação para prorrogar o prazo. Na resposta final, porém, afirma que as
informações já estavam no Texto para Discussão 190. Não se justifica, portanto, o
adiamento, visto que a justificativa apresentada era falsa, nada haveria a ser feito.
O respondente afirma que as informações solicitadas constam do Texto n° 190, o que
é falso. Para facilitar a discussão, reproduzo, entre aspas, parte do pedido XXXX:
“Considerando-se o gráfico 3 e o segundo parágrafo da página 3, que afirma “Na
média, a beneficiária da ATC teria como tempo de contribuição 30 anos, e como
tempo de usufruto esperado dos benefícios os mesmos 30 anos. Entretanto, a
NEGATIVA
alíquota de contribuição do seu salário é de no máximo 11%, ou 31% quando se
INTEGRAL DE
considera também a contribuição do empregador, evidenciando-se o desequilíbrio”. ACESSO*
Solicitam-se as informações a seguir:
1 - As memórias de cálculo, com as devidas notas explicativas, que justificam a
afirmação de evidência de desequilíbrio, e de como a idade mínima de 60 anos (ou
outro valor) poderia melhorar as contas do INSS, considerando que esta mulher
(aposentada aos 52 anos, como explica o parágrafo 4) teria desconto de 38% no
benefício, segundo a tabela do Fator Previdenciário de 2016 (FP= 0,624), que é maior
do que a diminuição de sobrevida de uma mulher aos 60 anos (cerca de 22%) em
relação à média da ATC atual.”
Não há no Texto para Discussão n° 190 demonstração para a afirmação
“...evidenciando-se o desequilíbrio”. Desequilíbrio, no contexto, é a diferença entre
contribuições e benefícios, não demonstrada. O Texto n° 190 trata como único tema
as idades mínimas para as aposentadorias, cabe demonstrar que traria vantagens ao
RGPS, como solicitado.
Requeiro o cumprimento da LAI e que sejam informados os nomes dos
respondentes, da questão original e do recurso." (sic)
“Prezados Senhores, Com base na Lei e Acesso à Informação, gostaria de saber:
a- Quantas nomeações houve para o cargo Analista Legislativo, Especialidade
Administração no Concurso de 2012?
b- Qual foi o último candidato nomeado para o cargo Analista Legislativo,
Especialidade Administração e sua classificação (posição numérica) no Concurso de
RESPONDIDO
2012?
c- Qual é o próximo candidato na lista classificatória para o cargo Analista Legislativo,
Especialidade Administração e sua classificação (posição numérica) na lista
classificatória no Concurso de 2012?

Peço a gentileza de reproduzir este questionamento com a resposta, para que a
resposta possa fazer algum sentido. Muito obrigado pela atenção.” (sic)
"Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber:
a- Houve candidatos nomeados no Concurso de 2012 para o cargo de Analista
Legislativo – Especialidade Administração que informaram ao SF (ainda durante a
validade do concurso) que não tomariam posse?
b- Em caso positivo, qual foi a atitude tomada pelo SF para o preenchimento destas
vagas?
c- Havia algum procedimento-padrão (ou orientação genérica) para esta situação de
candidatos nomeados que formalizassem sua desistência, no Concurso de 2012?
d- Em caso positivo, qual era esse procedimento-padrão (ou orientação genérica)?
Peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a resposta,
para que a resposta possa fazer algum sentido. Muito obrigado pela atenção." (sic)
“Boa tarde.
1- De 2014 até a presente data, a cidade de XXXX-PB ou órgão federal recebeu
recursos para construção de poço artesiano?
2- O senador XXXX destinou alguma emenda parlamentar entre 2014 e até a
presente data para construção de poço artesiano para a cidade de XXXX-PB?
3- Caso tenha destinado recurso para tal finalidade, qual foi o valor da emenda
parlamentar e ano que foi destinada a mesma?
4- Caso o senador tenha destinado a emenda parlamentar para a construção
mencionada, ela foi para o ente municipal ou órgão responsável pela execução da
obra?
5- Qual o ano que o ente municipal ou órgão, recebeu a emenda parlamentar?” (sic)
“Prezados, bom dia. Procuro no site do Senado e em outros locais da internet, inclusive
no Diário Oficial da União, pelo edital do concurso autorizado pelo Senado no dia 3 de
outubro de 2019 porém, infelizmente, não tive sucesso em localizá-lo. O edital já está
disponível ou passou o prazo para as inscrições? Caso esteja disponível, onde posso
encontrá-lo?
Agradeço
desde
já
a
atenção.
Atenciosamente,
XXXX.” (sic)
“No tocante ao concurso de 2012, solicito as datas em que ocorreram a criação da
Comissão Examinadora (ou Comissão de Concurso), que elaborou o projeto básico, e
a assinatura do contrato com a banca que o realizou.” (sic)
“Gostaria de ter acesso aos quantitativos de servidores lotados em cada unidade do
Senado.” (sic)
"Olá, gostaria de ter acesso:
- Ao documento da carta de serviços atual do Senado Federal, se possível, em
arquivo PDF ou DOC;
- Ao organograma da Casa e ao lotacionograma com cargos e funções, por órgão ou
unidade, todos atuais e vigentes; e
- Os relatórios de gestão dos 3 (três) últimos exercícios." (sic)
“Relação com nome e gasto bruto individual de funcionários efetivos e comissionados
do Senado Federal através de cartões corporativos no período compreendido entre
01/01/2019 e 31/10/2019.” (sic)
“Peço, por favor, que informem se os senadores e os servidores do Senado têm direito
de incluir pais e mães no plano de saúde que lhes é concedido pela Casa. Caso positivo,
com base em que Lei ou Documento o procedimento é adotado e com quantos %? O
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Senador/Servidor paga em cada tratamento de saúde, consultas e exames realizados
por pai e mãe e se paga mensalidade por cada um destes dependentes incluídos no
Plano?” (sic)
"Gasto bruto de funcionários efetivos e comissionados do Senado Federal através de
cartões corporativos no período compreendido entre 01/01/2019 e 31/10/2019." (sic)
"Olá, bom dia. Solicito por favor ao Senado Federal s a lista dos números de
telefones celulares funcionais do Senado Federal, incluindo DDD e, se houver
. a identificação da pessoa que utiliza a linha
. a identificação do parlamentar a quem o celular está associado
. a identificação do parlamentar a quem a pessoa que utiliza a linha está associado
A solicitação não encontra impedimento no art.3º da lei 9.472/1997, que diz que não
divulgação do código de acesso só deve ser negada caso o usuário requeira." (sic)
Muito obrigado.
"Prezados, Gostaria de saber sobre tramitação atual ou já encerrada de projetos de lei
que versem exclusivamente sobre pós-graduação à distância no Brasil.
Antecipadamente grato, aguardo retorno e me coloco à disposição. Atenciosamente,
XXXX." (sic)
"Solicitamos, por gentileza, a informação de quais são os Decretos Legislativos e
Presidenciais, referendado pelo Congresso Nacional e pela Presidência, que
oficializaram a posição do Brasil, como signatário da Declaração Universal dos Direitos
dos Animais, por ato realizado em Bruxelas, na Bélgica, em 27 de janeiro de 1978?"
(sic)
“Olá! Gostaria de saber como tenho acesso online a todas as representações
encaminhadas ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da casa. Aguardo retorno o
mais breve possível.”(sic)
“Em carta encaminhada ao Ouvidor Geral do Senado, o cidadão afirma, com
informações detalhadas e citações de leis, que tenciona apresentar pedido de
impeachment de um ou mais ministros do Supremo Tribunal Federal. Diante dos dados
apresentados, cidadão solicita informações sobre o processo que a Mesa do Senado
efetua diante da apresentação de impeachment pedido por um cidadão."(sic)
"Gostaria de solicitar o endereço dos apartamentos funcionais do Senado e que
parlamentar ocupa cada unidade, respectivamente."(sic)
"Prezados Senhores do Senado, Solicito que seja informado o seguinte:
- Quantas denúncias por crimes de responsabilidade contra Ministros do Supremo
existem no Senado e que ainda não foram arquivadas;
- Contra quais Ministros pesam tais denúncias e quantas por Ministro;
- Quem são os denunciantes de cada Pedido de Abertura de Processo de
Impeachment;
- Quando foram protocoladas cada uma dessas denúncias;
- Onde se encontram e em que fase estão cada uma dessas denúncias.
Certo de Vossa Atenção, desde já agradeço." (sic)
“Informe,
1) Código de Ética dos funcionários do Senado Federal;
2) Código de Ética dos Policiais Legislativos do Senado Federal;
3) Que sanção está prevista para o ato ilícito denominado estelionato, ou seja, faltar
com a verdade em processo judicial de que participe.” (sic)
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“Gostaria de solicitar, se possível, algum material com o conteúdo do último concurso
do Senado Federal a fim de que eu possa me preparar para o próximo para a vaga de
assistente social. Já busquei em todos os lugares e não encontro nenhum material para
estudar.”
“Trabalho no Instituto Brasileiro XXXX e preciso obter informações sobre a modalidade
de licitação para a realização do concurso do Senado. Sendo assim, gostaria de saber
se o órgão responsável pela realização do concurso precitado pode me informar se o
termo de referência a respeito do concurso já está pronto, pois gostaríamos de
participar da licitação.”
“Prezados Senhores do Senado Federal,
Ref: Atendimento Conecte nº XXXX
Após receber a resposta ao pedido da referência, é possível constatar que todos os
documentos consultados encontram-se na Assessoria Técnica da Secretaria Geral da
Mesa. Uma vez que se trata de denúncias por Crimes de Responsabilidade, cujo o
Rito de Tramitação é fixado e determinado na Lei Específica 1079/50, título II,
capítulo I, dos art 41 ao 57, confirmados pelo comando constitucional do do art 52 e
reafirmado pelo art 377 do Regimento Interno do Senado. Esse mesmo Regimento
Interno, no seu art 379 determina:
Art. 379. Em todos os trâmites do processo e julgamento serão observadas as
normas prescritas na lei reguladora da espécie.
Ora, constata-se claramente, pela resposta dada ao pedido da referência, que os
comandos legais não estão sendo cumpridos. Portanto, solicito ao responsável legal
pela Mesa Diretora do Senado, na pessoa do Senhor XXXX, que informe o motivo
pelo qual não cumpre os comandos expressos na Lei 1079/50 e confirmados pelo
Regimento Interno do Senado Federal, em seu art. 379. Em especial o que determina
o art. 44 da lei 1079/50, haja vista que, conforme tramitação disponibilizada na
resposta dada ao pedido referência, a Mesa Diretora ‘já recebeu’ todos os
documentos, portanto, a luz da legislação deveria ter feito a leitura da denúncia e o
despacho a comissão competente, e não o fez. Não o fez por quê?” (sic)
“Gostaria de ter acesso ao contrato 51/2019 e seus anexos firmado entre o Senado
Federal e o Senac para a prestação de serviços de buffet em recepções oficiais.”
“Prezados senhores, gostaria de saber se a Comissão de Assuntos Econômicos realizou
a avaliação da funcionalidade do Sistema Tributário Nacional nos anos de 2018 e 2019,
de acordo com os artigos 99-A e 393-B do Regimento Interno do Senado Federal, e em
caso positivo, como posso obter os respectivos relatórios. Muito obrigado.” (sic)
"A solicitação com protocolo XXXX, datado de 09/11/2019, refere-se ao recurso em
primeira instância para o pedido Conecte n° XXXX. Como tal, deveria ter sido
respondido em 5 dias, conforme o artigo 15 da LAI (LEI Nº 12.527), parágrafo único,
como segue:
Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa
do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10
(dez) dias a contar da sua ciência.
Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à
que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco)
dias.
Sendo assim, pela segunda vez neste pedido o Senado está descumprindo a LAI.
Solicito a resposta imediata a este pedido, na forma adequada de relatório contendo
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perguntas e respostas, desde o questionamento original. Solicito ainda a
identificação nominal dos responsáveis dos respondentes de todas as etapas."
“Gostaria de obter informações sobre a lista de fundos públicos que podem ser
extinguidos e criados na PEC 187/2019. Se possível, encaminhar os documentos
preparatórios que fundamentam a PEC.”
Solicito receber os relatórios anuais da Presidência do Senado Federal referentes às
Medidas Provisórias dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, para realização de
um estudo.”
"Olá, Tem como vocês disponibilizarem a prova do concurso de 2012 para o cargo de
analista legislativo - processo legislativo?"(sic)
“Boa noite, gostaria de solicitar informações sobre o número de Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs) que foram impetradas no STF, entre 1988 até 2019, por
parlamentares pedindo que se declarassem leis promulgadas como inconstitucionais.
E se tiver a informação, quais partidos e quantas foram declaradas inconstitucionais.”
(sic)
“Prezado, solicito os dados, em arquivo aberto, estruturado e editável, referentes aos
vetos analisados pelo Congresso Nacional em 2019. O arquivo deve informar: 1)
Número e ano do veto (por exemplo, ‘Veto parcial nº 35 de 2019’); 2) Descrição (por
exemplo, ‘§ 3º do art. 34 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, com a redação
dada pelo art. 1º do projeto’); 3) Casa que apreciou o veto (‘Câmara dos Deputados’
ou ‘Senado Federal’); 4) Resultado da apreciação (‘Rejeitado’ ou ‘Mantido’); 5) Data
da apreciação (por exemplo, ‘27/11/2019’); 6) Número da sessão conjunta (por
exemplo, ‘28’); 7) Horário da sessão conjunta (por exemplo, ‘10h’). Se possível, peço
ainda que inclua as seguintes informações à tabela: 8) Número de votos ‘sim’; 9)
Número de votos ‘não’; 10) Número de ‘abstenção’; 11) Número de votos em ‘branco’;
12) Número de ‘obstrução’; 13) Número do quórum; e 14) Número total.”(sic)
“Gostaria de ter acesso a todo processo do concurso do Senado Federal, já que no site
do órgão não há maiores informações.”
“Boa tarde, Estou com uma dúvida, verifiquei que está para sair um concurso para o
Senado Federal com diversos cargos. Eu estava querendo me inscrever como Técnico
Administrativo porém pelo que vi não vai ter essa especialidade, por esse motivo
gostaria de saber se com o curso superior em Gestão Empresarial pela FATEC eu
poderia tentar o concurso para Analista Administrativo. Fico no aguardo. Att,
XXXX.”(sic)
*

RESPONDIDO

RESPONDIDO

RESPONDIDO
RESPONDIDO

RESPONDIDO

RESPONDIDO
RESPONDIDO

Negativa Integral de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado
Federal

